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 دشمن تراشی طالبان
 

طالبان بسیار دشمن برای خود تراشیده اند. دشمنان قومی، دشمنان دینی، دشمنان مذهبی و دشمنان  
گیری  شان را سرعت خواهد بخشید، جبهه ترین خطای طالبان که شکست ای. درین میان بزرگ فرقه

برابر   تمام  در  به  باشد. طالبان  داشته  ملی  این سرزمین هویت  دارند  دوست  که  است  تمام کسانی 
خواهند در خال و از نو هویت امارتی  اند و می سازد پشت پا زدهنمادهایی که ازین سرزمین کشور می 

چنین کاری در عصر ما ممکن نیست.   .رنگ باشد شان سیاه و سفید و بی شکل دهند که مثل بیرق 
اند، شان به قدرت رسیده شان وابسته اند، از خون جوانان قشاری که طالبان به عشر و زکات همان ا

بخشد، برای مدت طوالنی این گروه را همراهی  هایی که کشور ما را هویت می در جنگ با نشانه 
ها در سراسر سیستم اداری، مالی، دپلوماتیک و سیاسی افغانستان گسترده  این نشانه  .نخواهند کرد 

است. اگر طالبان به این مسیر پیش بروند باید تذکره، پاسپورت، پول و بسیار چیزهای دیگر را تغییر  
هایی که امروز ممکن واکنش نشان ندهند متوجه خواهند شد که به سوی حذف  دهند. آن وقت خیلی 

اگر   .ایستاد اند. احتماالً بسیار حامیان کنونی طالبان علیه آن گروه خواهند  فرهنگی و هویتی روان 
طالبان در جایی این روند را توقف دهند و بکوشند برای حفظ قدرت، مسیر خود را تغییر دهند، خود  

های سنتی و مدارسی که پشت طالب  با بحران هویت مواجه خواهند شد و حامیان استخباراتی، پایگاه 
 .ودش را نفی خواهد کرد گاه طالب، طالب نخواهد بود. خایستاده اند از طالبان خواهند برید و آن 

نرانید، عاقبت در تضادهای خود ذوب خواهد شد. از طالب جز   تان  از دوش  اگر شما  طالب را 
 .خاطره دردناک و تعدادی زخم عمیق فرهنگی، آموزشی و سیاسی چیزی به جا نخواهد ماند 
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